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1962. szeptember 25-28án Moszkvában megtartotta
második ülését a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsának végrehajtó bizottsága.
A z ülésen a
KGST-tagállamolo végrehajtó bizottsági
képviselői vettek részt, köztük Apró Antal, a Magyar
Népköztársaság
Minisztertanácsának elnökhelyettese.
A
végrehajtó
bizottság
ülésén Sz. Todorov,
a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese elnökölt

Családi U<h&e*t !
*r'Hinmi»i«Mii»i

i

A pénzügyi
Hazaérkezett Romániából
és valuta-együttműködés
az MSZMP
további bővítése
pártmunkás-küldöttsége
A z M S Z M P pártmunkásküldöttsége — Cseterki
Lajosnak, az M S Z M P Központi Bizottsága tagjának,
a
Borsod megyei pártbizottság
első titkárának vezetésével
— szombaton hazaérkezett
romániai
tapasztalatcserelátogatásáról. A küldöttsé-

get

Darabos

Iván,

A
végrehajtó
bizottság
megvizsgálta a KGST-tagállamok általános távlati népgazdaságfejlesztési terveinek;
összehangolására
foganatosított intézkedések végrehajtását. Célszerűnek
minő-

A
végrehajtó
bizottság
ülésén intézkedéseket hoztak
a
KGST-tagállamok
pénzügyi
és
valutaegyüttműködésének
további
bővítésére és elmélyítésére.
A
végrehajtó
bizottság
megtárgyalta a K G S T mezőgazdasági,
gépipari
és
vegyipari állandó bizottsátájékoztatását azokga inak
ról a z intézkedésekről, amelyeket ezek a bizottságok az
egyes tagállamok mezőgazdasági rendeltetésű anyagi

gépfajták gyártását, ésutasítást adott a munka ilyen
irányú folytatására.
Minthogy a K G S T tagállamai között gyorsan nő a
vasúti export- és importszállítások volumene, a végrehajtó bizottság
megvizsgálta és jóváhagyta a közlekedésügyi állandó bizottság
javaslatait,
amelyek
további intézkedéseket irányoznak elő a
nemzetközi
vasútvonalak
átbocsátóképességének
növelésére,
va-

és műszaki eszközei gyártásáriak
további
fokozására
dolgoznak ki.
Jóváhagyták a mezőgazdasági bizottság javaslatait
a KGST-tagállamok
minőségi
vetőburgonya-szükségletének az elkövetkező években történő kielégítéséről,
, ,
Rátérnék nénany fontos

lamint a vasúti
állomány
jobb
sára.

gépfajta gyártására
sítette a gazdasági
együttA végrehajtó bizottság jóműködési feladatok
konkretizálásának megkezdését
az váhagyta a gépipari állantávlati muta- dó bizottság által kidolgoaz összehangolt

M S Z M P Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság tudományos és kulturális osztályának vezetője, Hollai Imre, a Központi
Bizottság külitayi osztályának vezetője, Bárányos
Józtef,
a Központi Bizottság
párt- és
tömegszervezetek
osztályának helyettes vezetője fogadta a Ferihegyi repülőtéren. Megjelent a fogadásnál Mihail Rosianu,
a
Román Népköztársaság budapesti nagykövete és Constantin Vladareanu,
a nagykövetség titkára.

Véget ért a várnai
űrkongresszus
Várnában szeptember 28án befejeződött a 13. nemzetközi
űrkutatási
kongresszus. amelyen
negyven
ország több mint 320 tudósa mellett részt vett Germán Tyitov, a kettes számú
szovjet űrhajós is.

tók alapján
a soron következő ötéves
tervidőszakra,
beleértve a főbb beruházási
tervek
összehangolásával
kapcsolatos munka megszervezését a K G S T szerveiben.

zott javaslatokat amelyek
szerint a KGST tagállamai, •
„,
ban rátérnék
néhány
fontos
gépfajta
gyártására,
illetve
tovább fejlesztik az ilyen

Hruscsov elvtárs Türkméniában
A türkmenisztáni körúton
levő Hruscsov
szombaton a
helyi olajipar egyik központjába, Nebit
Dagba
látogatott el.
A szovjet kormányfő megtekintette a Kotur-Tepinszki-i olajlelő helyet, amely a
legnagyobb Közép-Ázsióban.
Elbeszélgetett a munkásokkal, érdeklődött életük és
munkájuk iránt. Találkozott
itt az Oraz Atajev fiatal
mérnők vezette kommunista
brigád tagjaival. A brigádban sok nemzetiség képviselője
dolgozik.
Kérésükre

Vasárnap is dolgoznak
a
konzervgyárban
Naponta 35 vagon nyersparadicsomot dolgoz fel a Szegedi Konzervgyár. Ez öt vagonnal több, mint a tavalyi napi

átlagteljesítmény. Az idei szezonban a terv szerint 1600
vagon nyersparadicsomot vesz át a termelőktől a szegedi

gyár. Eddig beérkezett 900 vagonnyi. Már átvételre érett
további 500 vagon, amelyet ütemszerűen vesznek át. Ismeretes, hogy minden konzervipari növény érése két héttel kitolódott a tavaszi rossz időjárás miatt. Ezért fokozott
ütemben
dolgozza fel a paradicsomot is a gyár, hogy megszüntessék
a termelésből kiesett időt, s teljesítsék a tervet, vasárnap is
üzemel a paradicsomfeldolgozó részleg.

Hruscsov
lefényképeztette
magát
közöttük.
A szovjet kormányfő ezután Ashabadba, a köztársaság fővárosába utazott.

teherkocsikihasználá-

Több állandó bizottság
megkezdte
tevékenységét
A végrehajtó bizottság tudomásul vette a K G S T titkárságának azt a közlését,
hogy a K G S T 16. ülésszakának határozatai szellemében létrehozott állandó bizottságok,
nevezetesen
a
tudományos és technikai kutatások
összehangolásával
foglalkozö
állandó bizottság,
a szabványügyi
a statisztikai állandó
bizottsóg
megkezdte a
munkát.
A
jóvávégrehajtó bizottság
hagyta az említett állandó
bizottságok működési
szabályzatát

A végrehajtő bizottság javasolta, hogy 1962. decemberében
hívják
össze a
KGST 17. ülésszakát.
A
végrehajtó
bizottság
ülése a teljes
kölcsönös
megértés
és a
testvéri
együttműködés
légkörében
folyt

Újszegeden, a Tisza partján megállás nélkül építik az
új. Ogyessza elnevezésű korszerű városnegyedet. A munkálatok második üteme is megkezdődött és — mint képünkön látható — újabb lakóház alapozásához fogtak.
Tudósítás lapunk 5. oldalán, Bontakozik az űj vára-negyed címmel.

A középiskolák
és az üzemek politechnikai
együttműködése
Október elején jelenik meg a Minisztertanács
határozatának végrehajtási utasítása
Elkészült és október elsején megjelenik a művelődésügyi
miniszter,
a
munkaügyi
miniszter, • a
pénzügyminiszter, valamint
az Országos Tervhivatal elnökének az érdekelt tárcák-

kai

közös

egyetértésen

végrehajtási

kiadott

utat itn-

sa, amely a középiskolák és
az üzemek kapcsolatát, szabályozza a Miniszterr mács
erre vonatkozó korábbi katározata alapján.
Az utasítás értelmében
szakközépiskolák
szakmai
képesítést biztosító oktatónevelő munkájukat a megfelelő ipari, mezőgazdasagi.
vagy egyéb vállalatokkal m
bázisüzemmel)
együttműködve végzik. A szakközépiskola és a bázisüzem kijelölésére, a képzés tervezet'
megindítására
az illetékes
tanácsok végrehajtó bizottKorszerűsítik
Szeged
csatornahálózatát
sága tesz javaslatot a műEddig a hattyas—holt-ti- nek megteremtésére
1963- velődésügyi
A város vezetése nagy gonminiszternek
szai vízátemelő és csator- ban — a terv szerint — 1 Csak olyan üzem jelölhető
dot fordít Szeged csatornanarendszer építési munká- millió forintot költenek,
hálózatának korszerűsítésére,
ki
bázis(együttműködői
lataira 26 millió 428 ezer
Tovább folytatják jövőre üzemnek, amelyet főhatósci ezzel együtt a település bizforintot fordítottak.
a belső nyugati iparkörzet ga erre alkalmasnak
tonságára is. A város csanyiltornahálózata — mint isme- Jövőre tovább folytatják a toár megkezdett
csatom a- vánít.
retes — avult, s éppen ezért hattyas—holt-tiszai
vizát- rendszerének építését, mintAz utasítás meghatározza,
esrztendőről esztendőre a le- emelő és csatornarendszer e Ky 4 és fél húllió forintos hogy miről gondoskodjék a
hetőségek szerint végzik a építését, s erre a célra 14 költséggel.
szakközépiskola, és miről a
felújítási, .korszerűsítést.
millió 108 ezer forintot forVégzik
a külső nyugati bázisüzem. A z előbbi biztoKorábban fogtak hozzá a dítanak A munkálatok soiparövezet csatornázását is.
sítja saját helyiségeiben a
hattyas—holt tiszai
vizát- r a n a csatorna elfut majd a E munka szintén jövöre fetanulók
szakmai
elméleti
emelő és csatornarendszer v á m térig. A hattyas—holt- jeződik be, s ehhez közel 2
oktatását, az
elméleti
és
építéséhez. Rendkívül fontos tiszai vízrendszer jövő évi millió forint szükséges,
A
ez a munka, hiszen Móra- építéséhez terven felül még
már folyamatban levő gyakorlati oktatókat, a taváros ós Rókus, e két tág 4 millió 570 ezer
forint és az 1963-ban sorra kerülő nulók előzetes orvosi vizsgálatát, az egységes tanterv
városrész
belvízteleszükséges.
csatornázási munkák már
határú
alapján
—
az
üzemmel
A Vám térig húzódó csareszet kepezik Szeged csanítését, csatornahálózatának
egyetértésben — a tanmetornával a vízrendszer építétornarendszere rekonstruknet elkészítését, az
üzem
korszerűsítését adja.
sének első szakasza befejezőciojának.
dik Jövöre elhelyezik mind- Termeszetesen a városi ta- segítségével a gyakorlati OKbáazokat a műtárgyakat
is, naos kidolgozza és elkészíti tatás lebonyolítását. A
amelyek szükségesek Móra- Szeged
csatornahálozatanak zisüzem gondoskodik a képszükséges
tanműváros és Rókus szennyvizei- teljes rekonstrukciós prdg- zéshez
annak
szakszerű
nek Vám térig történő to- ramjat Ebben nemcsak
a helyről,
vábbítósához, zárt szelvényű mostani helyzettel számol- üzemeltetéséről, továbbá a
nak
csatornahálózaton.
. hanem figyelembe ve- gyakorlati munkahelyekről,
szik a fejlődés távlatait is. a diákok folyamatos ellátáRókus és Moravaros zart Arról is szó van itt hogy a sáról munkával, s arról is,
szelvényű
csatornájának következő húsz évben meg- hogy arra alkalmas dolgomegépülésével fokozni le- kétszereződik a város lakos- zói részt vegyenek a szakúét mindkét település be- Bága. s nyilvánvalóan ehhez elméleti és gyakorlati tanépítését,
kell alkalmazkodnia a csa- tárgyak oktatásában. Ugyancsak, a bázisüzemnek
kell
mert a csatornarendszer eh- tornahálózatnak is.
hez lehetőséget biztcwít.
A tanács építési és közle- biztosítania
baleset-elháa
A Rózsa Ferenc sugárút kedési osztálya az általános rítási
és
egészségvédelmi
környékén építendő újabb rendezési tervhez igazodva óvórendszabályokban
előírt
társasházakhoz közel 1 mii- készül a rekonstrukcióra,
feltételeket,
s megszervezni
lió forint költséggel készítik
Szakbizottságot hoznak lét- a balesetelhárítási oktatást.
majd el a közmüveket, illetre,
A továbbiakban in térne ve a csatornahálózatot.
á
ennek
tevékenységében
Különféle útépítéseket is hozzáértő társadalmi aktivis- dik a szakközépiskolai és a
végeznek a városban. Ez az- ták is részt vesznek, hogy a gimnáziumi tanulókat megzal is jár, hogy az ott meg- legtökéletesebben készüljön illető természetbeni (munlevő csatornarendszert
fel el a
hosszú
esztendőkre
karuha. védőruha, étkezte
kell újítani, illetve másikat szóló program a korszerű
kell
létesíteni. A z
ilyen csatornahálózat megteremté- A végrehajtási utasítás meg
munkákra 1 millió forintot sére, a fejlődés követeimé- szabja a tanácsok egészségkíván fordítani a város. Űj- nyeinek megfelelően. A prog- ügyi osztályainak feladatai
szegeden a most épülő 16 ram összeállítása után a tertantermes általános
iskola vezők látnak majd munká- is a tanulók egészségügy 1
ellátásával kapcsolatban.
(Somogyiné íeivj
korszerű csatornarendszeré- hoz.

Közel 20 milliós költséggel
folytatják a hattyas-holt-tiszai
vízátemelő építését

